
Keikkakeskustelu





Mikä on keikkakeskustelu?
Keikkakeskustelu on tehtävän tai harjoituksen jälkeen pidettävä lyhyt 
ryhmäkeskustelu, jossa toiminta ja tapahtumat käydään yhdessä läpi.



Keskustelun 
avulla ryhmä:

• Luo yhteisen 
käsityksen tehtävästä

• Arvioi tehtävällä 
onnistumista

• Vaihtaa näkemyksiä 
ja oppii muilta

• Tehostaa koko tiimin 
oppimista



Miksi keikkakeskustelua 
kannattaa hyödyntää?

Keikoista on mahdollista oppia entistä tehokkaammin, kun ne käy yhdessä 
systemaattisesti läpi. Samalla syntyy yhteinen näkemys siitä, mitä 

tehtävällä tapahtui, mitä tehtiin ja miten keikka sujui. 



Keikkakeskustelun 
hyötyjä:

• Havaintojen jakaminen ja yhteinen 
pohdinta

• Tulkintaa toiminnasta

o Mikä meni hyvin?

o Olisiko jotain voitu tehdä toisella 
tavalla?

• Hiljaisen tiedon jakaminen

• Koko porukka oppii ja näin pystyy 
toimimaan yhä paremmin 
tulevaisuudessa



Milloin keikkakeskustelu 
käydään?

Keskustelu käydään keikan tai harjoituksen jälkeen, kun siihen on 
rauhallinen tilaisuus. On tärkeää, että keskustelu käydään kehittävässä, 

avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. 
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Miten keikkakeskustelu 
toteutetaan?

Vieressä olevan tarran kysymykset käydään
yhdessä keskustellen läpi.

Apukysymyksiä, joita voi myös pohtia:

• Mikä toimi hyvin? Miksi? 

• Mikä ei toiminut? Miksi? 

• Mitä voimme oppia tehtävästä? 

• Tulisiko jotain tehdä eri tavalla?

• Mitä tietoa tilanteesta voisi jakaa muille? 



Keskustelun pelisäännöt

• Kaikki mukaan keskusteluun –
jokaisen havainnot ovat tärkeitä

• Jokaisen kertoma on kuuntelemisen 
arvoinen 

• Avoimuus erilaisille näkökulmille

• Ei syyllistystä, arvostelua tai 
väheksymistä – jokainen on tehnyt 
keikalla parhaansa



Yhteenvetolomake

• Yhteenvetolomakkeen avulla keikkakeskustelun 
havainnot voi kirjata ylös

• Havainnot saadaan tallennettua tai toimitettua 
eteenpäin

• Joukkuetehtävistä jokainen ryhmä voi kirjata 
omat havaintonsa

On tärkeää luoda malli tiedon 
jatkohyödyntämiseen, sillä se motivoi myös 
tekemään kehitysehdotuksia



Keikkakeskustelun 
tukisanalista

Keikkakeskustelun pitämisessä voi hyödyntää seuraavaa tukisanalistaa.
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Keikkakeskustelun tukisanalista

Matkalla

• Esitiedot

• Vaste tehtävälle

• Matkalla informointi / ennakoitavat 
komennot

Kohteessa
• Sijoittuminen

• Tiedustelu

• Informointi

• Taktiikan valinta

• Päätös

• Käskyt

• Resurssien hyödyntäminen

• Työturvallisuus

• Toimenpiteet kohteessa tehtävän päättyessä

• Huolto
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Keikkakeskustelun tukisanalista

Kohteesta palaaminen

• Hälytysvalmius

• Tarvittavat välineet kunnossa

• Miehistön huolto

Jälkitoimet asemalla

• Huolto

• Tarvittaessa isompi keikkapalaveri

• Mikäli pidetään jälkipurku 
(defusing), niin se kannattaa tehdä 
ennen keikkakeskustelua



Lisätietoa 
keikkakeskustelusta:

sppl.fi/keikkakeskustelu



Yhteydenotot: kehittämispäällikkö Antti Kinnunen

p. 044 733 8112

antti.kinnunen@sppl.fi


